
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

Mix harde kunststoffen 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Bij een niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende 

meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen. De lijst ‘niet toegestaan’ is niet-limitatief en dient enkel ter 

verduidelijking van enkele niet-conforme stromen die bijzondere aandacht vereisen in de context van deze afvalcategorie.  

Deze afspraken inzake niet-conformiteit en de acceptatievoorwaarden worden ook steeds vermeld in de aan onze prijsoffertes 
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Niet toegestaan: 

• Productie-afval wordt beschouwd als een aparte kwaliteit en vallen niet onder mix harde kunststoffen.  

• Stukgrootte kleiner dan 10cm: de oorspronkelijke toepassing van de materialen in de kunststofmix moet her-
kenbaar blijven  

• Soepele kunststoffen: tuinslangen, kunststof mat, grasmat, luchtmatras, dekzeilen, folie 

• Gevaarlijk afval (met symbool), verf, olie, andere vloeistoffen  

• Kunststofvreemde materialen zoals rubber, hout, restafval, textiel, karton, glas, inert of metalen, PMD 

• Samengestelde kunststoffen met niet kunststoffen:  

• Isolatiemateriaal : vb. koelboxen, helmen   

• Textiel, metaal : autostoeltjes, reiskoffers, speelpop; kledinghangers,..  

• Cassettes en videobanden 

• Niet-lege  kitkokers, cartridges  

• Vervuild met restanten :  verf, cement, textiel, hout , rolluikas in hout of metaal..., voeten van bouw-
hekkens 

• Geschuimde materialen: EPS (piepschuim)   

• Losse strapbanden   

• Kabelmantels (afkomstig van elektriciteitskabels)  

• Composietmateriaal: wood plastic compound (terrasplanken), koplampen  

• Thermoharders = kunststoffen die niet verweken bij verhitting vb polyester(voer-en vaartuigen, tanks en lei-
dingen), epoxy  

• Samengestelde buizen: vloerverwarming (PEX), drainagebuis met cocosvezel  

• Biodegradable plastics (PLA,..) 

VOORWAARDEN 

Toegestaan:  

• Emmers, kratten, wasmanden, boxen, dozen, buizen (HDPE, PP, PVC), bloempotten 

• Tuinmeubilair (stoelen, tafels), ibc’s 

• Plastic speelgoed (zonder batterijen !) 

• PVC Ramen (zonder glas), deuren, Rolluiken (zonder rolluikas), dakgoten 

• Plastic rolcontainers, autobumpers 

• Polycarbonaat / PMMA dakplaten (< 3 m lang) 

• Jerrycans en vaten (zonder gevaarsetiketten en lekleeg) 

• PVC kabelgoten, PVC golfplaten  

• PP reclame — verkoopborden 

• Kunststof paletten 

BEGELEIDENDE INFORMATIE 

Context: ‘Mix harde kunststoffen’ worden door Renewi als aparte stroom verwerkt en gesorteerd waardoor 

er hoogwaardige secundaire en of zelfs primaire grondstoffen kunnen ontstaan.  

Voldoet uw afval niet aan deze voorwaarden, raadpleeg dan onderstaande acceptatievoorwaarden:  

PMD, restafval 


